
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 2: Tietokonelaitteisto, käyttöjärjestelmä, oppimisympäristö



Tietokonelaitteisto

1. = Näyttö eli monitori
2. = Näppäimistö 
3. = Hiiri
4. = Keskusyksikkö

Näyttö on tiedon tulostuslaite ja 
näppäimistö ja hiiri ovat tiedon 
syöttölaitteita. Näppäimistöllä syötetään 
merkkejä ja hiirellä käynnistetään ja 
ohjataan ohjelmia.

Tietokoneen tarvitsemat laitteet ja 
komponentit on sijoitettu 
keskusyksikköön. Keskusyksikkö voi olla 
erillinen (= A) tai integroitu osaksi 
tietokonetta (= B). 
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Keskusyksikkö
1. = Prosessori eli suoritin
2. = Keskusmuisti (RAM-muisti) 
3. = Kovalevy
4. = Virtalähde
5. = BIOS (ROM-muisti tai Flash-muisti)
6. = Väylät
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5. 6.
Tietokone suorittaa laskutoimituksia kun siinä ajetaan ohjelmaa. 
Tämä laskeminen tapahtuu suorittimen avulla. Koska 
laskutoimituksia on paljon, niin suoritin yleensä kuumenee ja sitä 
pitää jäähdyttää esimerkiksi tuulettimen avulla.

Kun tietokone käynnistetään niin käyttöjärjestelmä ja ohjelmat 
ladataan keskusmuistiin. Tämä nopeuttaa tietokoneen käyttöä.

Tietokoneen alkeellinen käyttöjärjestelmä (BIOS) on Flash-muistissa, 
jonka avulla tietokone kommunikoi eri komponenttien kesken.

Emolevy

Tietokoneen emolevy on piirilevy, johon kaikki 
tietokoneen komponentit on asennettu.



Liitännät

HDMI liitäntä (näyttö)
USB liitäntä

USB-C liitäntä
Kuulokeliitäntä (3,5 mm jakkiliitin) 

RJ45 liitäntä (Ethernet)

USB 3 liitäntä
USB 2 liitäntä

Tietokoneeseen voidaan kytkeä oheislaitteita liitäntöjen avulla. Aikaisemmin oli jokaiselle 
laitteelle oma liitintyyppinsä, mutta nykyään lähes kaikki laitteet laitetaan USB liitäntään, 
paitsi näyttö (HDMI) ja verkkopiuha (RJ45).

Näytön vanhoja liitäntöjä (VGA, DVI)

5.1 kanavaisen äänen liitännät



Ulkoiset oheislaitteet

• Kuuloke

• Kaiutin

• Mikrofoni

• Web-kamera

• Tulostin

• Skanneri

• Ulkoinen kovalevy

• USB-muistitikku

• Piirtopöytä

Oheislaitteet ovat keskusyksikköön liitettäviä 
laitteita. Yleensä oheislaitteet eivät tule 
tietokoneen mukana, vaan ne on hommattava 
erikseen. Oheislaitteilla voidaan suorittaa 
erilaisia tehtäviä.

Kuuloke mikrofoni

USB tikku Tulostin

WEB kamera

Ulkoinen 
kovalevy

Huomio: Myös hiiri voi olla oheislaite, jos 
tietokoneessa on vain kosketusnäyttö tai 
kosketuslevy



Sisäiset oheislaitteet

Tietokoneen keskusyksikön väyliin voidaan 
laittaa sisäinen oheislaite, kuten esimerkiksi 
näytönohjain. Sisäisillä oheislaitteilla voidaan 
parantaa tietokoneen ominaisuuksia tai 
suorituskykyä.

Kaikkiin tietokoneisiin (Esimerkiksi kannettava 
tietokone tai tabletti) ei voi laittaa sisäisiä 
oheislaitteita, koska kaikki tarvittavat laitteet on 
integroitu tietokoneen emolevyyn tilan 
säästämiseksi. Tällöin on koko kone vaihdettava 
uuteen, jotta siihen saadaan uusia 
ominaisuuksia tai parannuksia.

HDMI liitäntä 
DVI liitäntä VGA liitäntä 

Näytönohjain

PCI väylä



Tietokoneen käynnistäminen

BIOS

Käyttöjärjestelmä (Windows)

Sovellus 
(Google Crome)

Kun käynnistät tietokoneen 
virtanappulasta, niin ensin latautuu 
BIOS tietokoneen Flash-muistista. 
Vasta tämän jälkeen latautuu 
käyttöjärjestelmä (Windows, Linux, 
MacOS) tietokoneen kovalevyltä 
tietokoneen keskusmuistiin. Anna 
tietokoneen käynnistyä omaan tahtiin.

Kun olet kirjautunut omalla 
tunnuksella käyttöjärjestelmään, niin 
näet työpöydän. Lopuksi voit aukaista 
erilaisia sovellusohjelmia, kuten 
esimerkiksi Google Crome
sovelluksen, jolla pääset Internettiin. 
Sovellus voidaan aukaista työpöydän 
kuvakkeesta kaksoisnapsauttamalla 
sitä hiiren vasemmalla painikkeella.

työpöytä

Sovellusten pikakuvakkeita



Liikkuminen selaimessa

Sulje ohjelma

Muuta ikkunan kokoa 

Pienennä alapalkkiin

Uusi välilehti

Sivun URL osoite

Päivitä sivu 

Liiku eteenpäin sivuhistoriassa

Liiku taaksepäin sivuhistoriassa

Valikko

Tallenna sivu kirjanmerkkeihin

Jaa sivu, esimerkiksi kopioi linkki

Sivuhistoria



Google sovellukset

Ennen kuin voit käyttää Google sovelluksia, niin 
sinulla pitää olla toimiva Google tunnus.

Google Cromeen voit hakea tunnukset itse tai 
organisaatiosi (esim. oppilaitos) on hakenut ne 
puolestasi. Käytä koulussa ja koulun koneilla 
oppilaitoksen antamia tunnuksia, koska koulu 
on yleensä ostanut lisäpalvelun eli Google 
Clasroom oppimisympäristön ja se toimii vain 
koulun antamilla tunnuksilla. 



Googlen tavallisimmat sovellukset

Kuvake Selitys

Kohdassa Tili voit kirjautua omalle tilillesi. Jos sinulla on useita Google tilejä, niin täällä voit myös 
vaihtaa tilin toiseksi. 

Gmail on sähköposti, jolla voit lähettää ja vastaan ottaa viestejä

Drive on pilvipalvelu, jonne voit tallentaa erilaisia tiedostoja. Tiedosto voi olla jollain Google 
sovelluksella tehty tiedosto tai kuva-, musiikki-, video tai tekstitiedosto.

Docs sovelluksella voit kirjoittaa tekstiasiakirjoja

Sheets sovelluksella voit tehdä taulukoita ja diagrammeja, sekä suorittaa laskutoimituksia talukon
soluissa.



Googlen tavallisimmat sovellukset

Kuvake Selitys

Slides on esitysgrafiikka sovellus, jolla voit tehdä esitelmiä ja diasarjoja.

Kalenteri on sovellus, johon voit laittaa tärkeä tapahtumat ylös.

Chat on sovellus jolla voit järjestää ryhmäkeskusteluja.

Meet on sovellus, jolla voit järjestää etäkokouksia. Tarvitset mikrofonin, web-kameran ja 
kuulokkeet.

Clasroom on oppimisympäristö, jossa voit tehdä opettajan antamia tehtäviä ja 
luentomateriaalia.



MS Office365:n tavallisimmat sovellukset

Kuvake Selitys

Outlook on sovellus, jolla voidaan lukea ja lähettää sähköposteja

Teams on sovellus, jolla voidaan jakaa tiedostoja, järjestää etäkokouksia ja chattailla.

Word on sovellus, jolla voit kirjoittaa asiakirjoja. 

Excel on sovellus, jolla voit tehdä taulukoita ja diagrammeja. Lisäksi ohjelmalla voi tehdä 
laskutoimituksia taulukkomuodossa.

PowerPoint on sovellus, jolla voit tehdä esitysgrafiikkaa.

Forms on sovellus, jolla voit tehdä kyselyitä lomakkeen muodossa.



Google Cromeen kirjautuminen
Ennen kuin voit käyttää Google sovelluksia, niin kirjaudu tarvittaessa tiliisi. On mahdollista, että sinun 
pitää lisäksi vielä kirjautua omaan organisaatioosi, jonne ohjaus menee automaattisesti.

Matti Meikäläinen

1. Anna tunnus 2. Anna salasanasi
3. Synkronointia kannattaa käyttää vain, jos 
käytössäsi on useita eri laitteita samalla tilillä.



Google Clasroom

Liity opettajan perustamaan ryhmään napsauttamalla hiirellä 
ikkunan oikeassa yläreunassa olevaa + painiketta ja valitse 
avautuvasta valikosta komento: Liity ryhmään.

Jonka jälkeen syötä opettajan antama koodi 
kohtaan: Ryhmän koodi .

Kun koodi on oikein niin punainen kenttä 
muuttuu siniseksi ja lopuksi napsauta 
hiirellä ikkunan oikeassa yläreunassa olevaa 
Liity painiketta.
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